ዲፕሎማሲ ያልሆነው “ዲፕሎማሲ”
ዋስይሁን አለባቸው 09/25/13
የኤርትራው ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰሞኑን ባካሄዱት ቃለ ምልልስ ላይ
መንግስታቸው በዲፕሎማሲው መስክ የተዋጣ ስራ ማከናወኑን ሲገልፁ የሰማ ሰው እንደ
አኔ መደመሙ የሚቀር አይመስለኝም። ምክንያቱም የኤርትራው መሪ በተለያዩ ጊዜያት
ያከናወኗቸውና እርሳቸው “ዲፕሎማሲ” የሚሏቸው ነገሮች ከጉዳዩ ጋር ንክኪ የሌለው
በመሆኑ ነው። ምክንያቱም እኔ እስከሚገባኝ ድረስ የዲፕሎማሲ ስራ የሰከነ ምልከታን፣
ህግና ስርዓትን እንዲሁም ለሌሎች ክብር መስጠትን የሚያካትት ይመስለኛል።
ከዚህ በመነሳትም ባለፉት ጊዜያት የኤርትራ መንግሰት ዲፕሎማሲን በጥሩ ሁኔታ
ከውኗል ለማለት የሚያስደፍር አይመስለኝም—ነገሩ የተገላቢጦሽ ነውና። እናም በዛሬው
ፅሑፌ የአስመራው መንግስት ከዚህ አኳያ ቀደም ባሉት ጊዜያት የፈፀማቸውን ሁለት
ተግባራትን ብቻ በእማኝነት በማንሳት ሃቁን ለውድ አንባቢዎቼ ለማመላከት እሞክራለሁ—
እዚሁ አዲስ አበባ እና በጎረቤታችን ኬንያ ርዕሰ ከተማ ናይሮቢ ውስጥ።…
…በአንድ ወቅት ሸራተን ሆቴል “ዳሽን” እየተባለ በሚጠራው አዳራሽ ውስጥ በአንድ
ወቅት አንድ እጅግ አሳፋሪና አስገራሚ ክስተት እንዲህ ተፈጠረ፡፡ ስሙ ዲፕሎማሲ ይሁን
ሌላ በውሉ ያልለየ ድርጊት።…በጥቁር ሙሉ ሱፍ የተጆቦነ ነው-ወጣቱ፡፡ ማንም ሰው
ስብሰባ ለመካፈል የመጣ የአንድ ሀገር “ተወካይ” ይሆናል ብሎ ሊገምት አይችልም፡፡ ይህን
ግለሰብ አዳራሹ ውስጥ ቀደም ብሎ በመግባት የምስራቅ አፍሪካ በይነ-መንግስታት
ባለስልጣን አባል ሀገራት (ኢጋድ) ተወካዮች በሚቀመጡባቸው ወንበሮች ፊት ለፊት
የተሰደሩትን ባንዲራዎች በአንክሮ ይመለከታል፡፡…‘ሰውዬው ምን ሊሆን ነው?’ - የብዙዎች
ጥያቄ ነበር።
ባንዲራዎቹ
መሆናቸውን

የኢትዮጵያ፣

የሶማሊያ፣

የኬንያ፣

የሱዳን፣

የጅቡቲና

የኡጋንዳ

አጤነ፡፡ ማንም ሳይጠራው አዳራሹ ውስጥ የተገኘው ይህ ወጣት፤ የሀገሩ

ባንዲራ ባይኖርም ኮቱ ላይ የሰካውን ምልክት በማሳየት የኢጋድ ዋና ፀሐፊ ቦታ
እንዲሰጡት ይጠይቃል፡፡ ዋና ፀሐፊው ኢንጂነር ማህቡብ ማዓሊም ግን “የማውቀው ነገር
የለም፣ የደረሰኝም ደብዳቤ የለም” የሚል ምላሽ ይሰጡታል፡፡ ይሁንና ፊቱ ላይ አንዳች
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መደናገር የማይታይበት የአቶ ኢሳያስ ተላላኪ “የዘሬን ብተው ያንዘርዝረኝ” በሚል ዓይነደረቅነት፣ ለሌሎች እንግዶች በተዘጋጀው መቀመጫ ላይ ዘፍ አለ—ከአባቱ ከሻዕቢያ
የተማረውን ዕብሪተኝነት ገቢራዊ ሊያደርግ፡፡
ዋና ፀሐፊው አሁንም ትህትና አልተለያቸውም፡፡ ወደ ሻዕቢያው መልዕክተኛ ቀረብ
በማለትም “ይቅርታ ይህ የኢጋድ ስብሰባ ነው፣ አንተ ደግሞ አልተጋበዝክም” የሚል
ማሳሰቢያ ይሰጡታል፡፡ እርሱ ግን “ወይ ፍንክች

የአባ ቢላዋ ልጅ” እንዲሉ ከተቀመጠበት

ወንበር ንቅንቅ አላለም፡፡ ይባስ ብሎም “ኤርትራን ወክዬ ነው የተገኘሁት፡፡ ዶክመንትም
ይዣለሁ፤ ሀገሬ የኢጋድ አባል ነች፣ ተመልሰናል፡፡ በስብሰባው የመሳተፍ መብት አለን”
በማለት ከተቀመጠበት ሽቅብ ወደ ላይ እያየ መከራከር ጀመረ፡፡…
የኢንጂነር

ማህቡብ

ማዓሊም

ትዕግስት

አልተሟጠጠም፡፡

በርጋታና

ጨዋነት

በተሞላበት ሁኔታ እንዲህ አሉ - “ልጄ እባክህ የኤርትራ ወደ ድርጅቱ የመመለስ ጉዳይ
ገና አልተወሰነም፡፡ ለመመለስ በደብዳቤ መጠየቃችሁን አውቃለሁ፡፡ ጉዳዩ ግን ገና
የድርጅቱ አባል ሀገራት ርዕሰ ብሔሮች የሚነጋገሩበት ነው። እናም አዳራሹን ለቅቀህ
ብትወጣልን?” ሲሉ ይጠይቁታል።ሁከትን ከባህሪያዊ አባቱ ከአቶ ኢሳያስ የቀሰመው
የአስመራው ዲፕሎማት ግን አዳራሹን ለቅቆ ሊወጣ አልቻለም - ስብሰባውን በግድ
ካልተሳተፍኩ ብሎ ሙጭጭ አለ።
… አሁን የስብሰባው ሰዓት ደረሰ፡፡ ተሳታፊዎች ቦታ ቦታቸውን መያዝ ጀመሩ፡፡
በወቅቱ የኢጋድ የሚኒስትሮች ጉባዔ ሊቀመንበር የነበሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና
የውጭ

ጉዳይ

ሚኒስትር

አቶ

ኃይለማርያም

ደሳለኝ፣

የአፍሪካ

ህብረት

ኮሚሽን

ሊቀመንበር ዶክተር ዣን ፒንግና ሌሎች ከፍተኛ ኃላፊዎች ወደ ስፍራው እያቀኑ ነው፡፡
ማባባልን ጨምሮ የተለያዩ የማግባባት ስራዎች ቢከናወኑም፤
ግን አሁንም በዕምቢተኝነት አዳራሹ ውስጥ

የአቶ ኢሳያስ “ዲፕሎማት”

ይገኛል - በሻዕቢያዊ ቴክኒክ ስብሰባውን

ለማወክ፡፡ …
… ዋና ፀሐፊው ትዕግስታቸው አለቀ - “ይህን ግለሰብ አስወጡልን” አሉ፡፡ የሆቴሉ
የፀጥታ ሠራተኞችም በትህትና እንዲወጣ ይጠይቁታል፡፡ እርሱ ግን አሁንም “አልወጣም፤
ተልኬ ነው፣ ታዝዤ ነው” አለ፡፡ እናንተዬ ይህ ሰው ምን የሚሉት ጨቅላ ዲፕሎማት ነው?
- ኢሳያስ አፈወርቂ ርሱን ቀርቶ፤ አሸባሪዎችንም እንደሚልኩና እንደሚያዙ አያውቅም
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ማለት ነው? ወይስ የአስመራው የሁከት መሪ ‘አዳራሹን ለቀህ ከወጣህ ነፍስህ አብራት
ትወጣለች’ ብለውታል? - አይ የሁከት ዲፕሎማሲ!
ታዲያ
የተነገራቸው

ይህን
የሆቴሉ

ጋጠ-ወጥ
የፀጥታ

የሻዕቢያ

ሠራተኞች

መልዕክተኛ
ተገፍቶ

ከአዳራሹ

እንዲያስወጡት

እንዲወጣ ለማድረግ

ይሞክራሉ፡፡

ይሁንና ይህ ድርጊት በእንግዶች ፊት እንዳይፈጸም የፈለጉት የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ
ሚኒስቴር ሠራተኞችና የኢጋድ ዋና ፀሐፊ ሌላ ዘዴ ፈጠሩ፡፡ እናም ተሰብሳቢዎቹ
አዳራሹን ለቀው እንዲወጡ ሹክ አሏቸው - ከፈለገ ብቻውን ይሰብሰብ በሚል። የአቶ
ኢሳያስ ማንነት መገለጫ የሆነው “ዲፕሎማት”ም ባዶ አዳራሽ ታቅፎ ቀረ፡፡ ከዚያስ ምን
ሆነ?... ከዚያማ …በሆቴሉ የፀጥታ ሠራተኞች ታጅቦ በሃፍረት ከአዳራሹ ውልቅ አለ“የቅሌት ቀን አይመሽም” ይሏል እንዲህ ነው፡፡እርግጥ የዚህ ጽሑፍ አንባቢ ‘ይህ ሰው
ማነው?፣ ሻዕቢያ እንዲህ ዓይነቱን አጸያፊ ዲፕሎማሲ ለምን አካሄደ? ወዴትስ እያመራ
ነው?’ የሚሉ ጥያቄዎችን ሊያነሳ ይችላል፡፡ አዎ! ጥያቄዎቹ አግባብነት ያላቸው ናቸው፡፡
እናም በየፈርጅ ፈርጃቸው እውነታውን እየገለጥን እንዲህ እንመለከታቸዋለን፡፡…
አዳራሹ ውስጥ በኢሳያስ አፈወርቂ መንፈስ እየተመራ ስብሰባውን ለማወክ ይጥር
የነበረው “ዲፕሎማት” ስሙ ቢኒያም በርሄ ይባላል፡፡ አዲስ አበባ የሚገኘውና በአምባሳደር
ግርማ አስመሮም የሚመራው በአፍሪካ ህብረት የኤርትራ ልዑክ ባልደረባ ነው፡፡ ግና
ወጣቱ የሁከት ተለማማጅ መልዕክተኛ በዚህ ዕድሜው እዚህ ደረጃ ላይ እንዴት ደረሰ?’
የሚል ጥያቄ ለራሴ ማንሳቴ አልቀረም፡፡
ታዲያ መላሹ እኔ እንዳልመስላችሁ- ዳግማዊ የተባለ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ እንጂ።
ቢኒያምን በደንብ እንደሚያውቀው የሚናገረው ዳግማዊ፤ “ዲፕሎማት” የሚባለው የክብር
ስም ለግለሰቡ አይገባውም ባይ ነው፡፡ ግና ለምን? - ነገሩ ወዲህ ነው፡፡…ሻዕቢያ ኤርትራን
ከተቆጣጠረ በኋላ፤ የአስመራ ዩኒቨርስቲ (ለካስ ተዘግቷል-ነፍሱን ይማረው እንበለው
እንዴ?)

ተማሪዎችን

ተማሪዎች
የዩኒቨርሲቲ

ማግኘት
መግቢያ

እንዲቀበል

ያደርጋል፡፡

አልቻለም፡፡በወቅቱ
ነጥብ

እነ

የሌላቸውንና

ይሁንና
አቶ

ዩኒቨርስቲው

ኢሳያስ

ትምህርት

በቅበላ

ያደረጉት

ያልጨረሱ

አቅሙ

ነገር

ተማሪዎች

ቢኖር
ወደ

ዩኒቨርሲቲው እንዲገቡ ማድረግ ነው። ከእነዚህ ተማሪዎች ውስጥ ደግሞ አንዱ ቢኒያም
ነው፡፡ የዛሬው “ዲፕሎማት” ቢኒያም በለብለብ ትምህርትና ጥድፊያ ያለ በቂ ዕውቀት
ሊመረቅ ችሏል፡፡…
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…ጋዜጠኛው ይቀጥላል፡፡…ኤርትራ ከዓለም የተነጠለች ሀገር በመሆኗ፤ የዲፕሎማሲ
ስራ አይከናወንም፡፡ የስራው ባለቤት የሆነው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት፣ ሁሉም የውጭ
ግንኙነቶች በኢሳያስ አፈወርቂና በሆድ አደር ባለስጣኖቻቸው አማካኝነት የሚካሄድ
በመሆኑ ስራ ፈት ናቸው፡፡ የመስሪያ
‘አንድ

ለእናቱ’

እየተባለ

ቤቱ ዲፕሎማቶች ስራ ፊርማ ፈርሞ መውጣት፣

የሚታወቀውን

‘ሓዳስ

ኤርትራ’

የተባለ

ጋዜጣን

ማንበብ፤

ቴሌቪዥን እየተመለከቱ ማዛጋት መሆኑን ድፍን የአስመራው ህዝብ ያውቀዋል፡፡
እንግዲህ በኢጋድ ስብሰባ ላይ ሳይጠራ የመንግስቱን አሳፋሪ ባህሪ ያንጸባረቀው
ቢኒያም፤ ከዚህ ዓይነቱ ስራ የሌለው ቢሮ የተገኘ ነው፡፡ በኤርትራ ቆይታውም ከኢትዮ ኤርትራ

ጦርነት

ወዱሀገሮቻቸው

በኋላ

ሲሸጋገሩ

ኢትዮጵያዊያንና
የስም

ዝርዝር

ኤርትራዊያን
ይዞ

መጥራት

በቀይ
ብቻ

መስቀል
ነበር፡፡

ዛሬ

አማካኝነት
የሻዕቢያ

መጠቀሚያ ሆኖ ያለ ሃፍረት ስብሰባውን በማወክ ሸራተን የተገኘው ዲፕሎማት ተብዬ
ማንነትም ይኸው

ነው፡፡ “ተግባሩ ግን የኤርትራን ህዝብ የሚወክል አይደለም” ይላል -

ጋዜጠኛ ዳግማዊ፡፡ እርግጥም ኢሳያስ አፈወርቂ በስመ ዲፕሎማት የሚልኳቸው እንዲህ
ዓይነቶቹ ግለሰቦች፣ ሻዕቢያን እንጂ የኤርትራን ህዝብ የሚወክሉ

አይደሉም፡፡ በመሆኑም

ቢኒያም በሸራተን ሆቴል የተከናነበው ቅሌት የሻዕቢያዊያን ብቻ ነው።
ምክንያቱም

ሳይጠሩ

በመገኘት

“ድንኳን

መስበር”

የጨዋው

የኤርትራ

ህዝብ

መገለጫ ባለመሆኑ ነው፡፡ እናም “የቄሳርን ለቄሳር” እንዲሉ፤ ይህ አሳፋሪና ሥርዓት አልበኝነትን የተላበሰ አጸያፊ ዲፕሎማሲ

ባህሪያዊ

ማንነቱ “ኢሳያሳዊ” ለመሆኑ አስረጅ

አይሻም፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን ‘ሻዕቢያ እንዲህ ዓይነቱን አጸያፊ ዲፕሎማሲ ለምን አካሄደ?’
የሚል ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል፡፡ ነገሩንም አፈታትቶ መመልከት እንዲሁ፡፡
…ውድ አንባቢዎቼ በአንድ ወቅት ሻዕቢያ “ወደ ኢጋድ አባልነቴ መመለስ እፈልጋለሁ”
በማለት ደብዳቤ ፅፎ ነበር። በወቅቱ አቶ ኢሳያስ ደብዳቤውን የላኩት፤ በመንግስታቱ
ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት አጣሪ ቡድን የአስመራው መንግስት በሽብር ተግባር
መሰማራቱንና ለአል - ሸባብ ድጋፍ ማድረጉን በማረጋገጡ ‘ማዕቀብ ይጣልብኛል’ ከሚል
ፍራቻ ተነስተው ነው፡፡
ይሁን እንጂ የአቶ ኢሳያስ መንግስት ጥያቄ ምላሽ ባላገኘበት በአሁኑ ወቅት፤
በግድ ‘አባል አድርጉልኝ’

በማለት ኢጋድ በአፍሪካ ቀንድ በተከሰተው ድርቅና ረሃብ

እንዲሁም በሶማሊያ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ለመወያየት የጠራውን ስብሰባ ሳይጠራ
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“ድንኳን በመስበር” በአቋራጭ አባል ለመሆን ያደረገው ጥረት አሳፋሪ ነው፡፡ እርግጥ
የሻዕቢያ አባል የመሆን ፍላጎት በአካባቢው ሠላም ለማስፈን አይደለም፡፡ ይልቁንም
በጸጥታው ምክር ቤት ሊጣልበት እየተዘጋጀ ያለውን ማዕቀብ ለማስቀረት አጣብቂኝ ውስጥ
ሆኖ ግራ የተጋባ ዘመቻ ለማድረግ ያለመ ነው፡፡ የአስመራው ዕውቀትና ልምድ አልባ
“ልዑክ” ተብዬው ቢኒያም ያደረገው ተግባርም የመንግስቱን ጸያፍ የዲፕሎማሲ - መርህ
ሁነኛ ነጸብራቅ ነው ማለት ይቻላል፡፡
በወቅቱ ይህን ሃቅ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል-አቀባይ አምባሳደር ዲና
ሙፍቲም ይጋሩታል፡፡ እንደ እርሳቸው እምነት የ “ዲፕሎማቱ”

ድርጊት የኤርትራ

መንግስትን ባህሪ የሚያሳይ ነው፡፡ የዲፕሎማቶች ባህሪ የሚመነጨው ከመንግስታቸው
ማንነት መሆኑን የሚናገሩት አምባሳደሩ፤ ልምድ አልባው ወጣት ያንጸባረቀውም የሻዕቢያን
ጋጠ - ወጥነት መሆኑን አልሸሸጉም፡፡
አዎ! እንኳንስ እንዲህ ዓይነት ከፍተኛ ስብሰባዎች ቀርተው፤ ተራ ማህበራዊ
ግንኙነቶችም የራሳቸው የሆነ ህግና ሥርዓት አላቸው፡፡ ዳሩ ግን የሻዕቢያዊያን መዝገበ
ቃላት ‘እስከጠቀመህ ድረስ ማንኛውም ጸያፍ ተግባር ከመፈጸም ወደ ኋላ አትበል’ የሚል
በመሆኑ፤ እነ አቶ ኢሳያስ ተግባራቸውን እንደ ጀብዱ ነው የሚመለከቱት—የሚከተሉት
ዲፕሎማሲ መርህ - አልባ ነውና! ያም ሆነ ይህ ግን፤ ዕውን ሻዕቢያ የሚያደርጋቸው ጸያፍ
ተግባሮችና የሚነዛቸው ውሸቶች ማዕቀቡ እንዳይጣልበት ሊያደርጉ አይችሉም፡፡ ለምን
ቢባል፤ የአስመራው አስተዳደር ከአመጣጡ ጀምሮ የሚያከናውናቸው ድርጊቶች ጅብ የበግ
ቆዳ ለብሶ የሚታይበት የቅጥፈት እንቅስቃሴ መሆኑ በገሃድ ስለሚታወቅ ነው፡፡
ሌላው ቀርቶ ‘የኤርትራ መንግስት ማን ነው? ወዴትስ አየሄደ ነው?’ የሚል ጥያቄ
እንኳን ብናነሳ፤ ሀገር መምራት በጀመረ በጥቂት
አሸባሪ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡

ዓመታት ውስጥ ወራሪ፤ ኋላ ላይም

ትናንት ይህን ባህሪ ተላብሶ የመንን፤ ኢትዮጵያንና ጅቡቲን

ወርሮ፣ በፍርድ ቤትና በወታደራዊ ኃይል የሃፍረት ሸማ ተከናንቦ ከየሀገራቱ የተባረረው
የአቶ ኢሳያስ ቡድን፤ ቀጥተኛ ወረራ እንደማያዋጣው አውቆ ግብረ - ሽበራን ‘ቋሚ
መተዳደሪያው’ ያደረገ ነውጠኛ ኃይል ነው፡፡
ራሱን ቀስ በቀስ ከወራሪነት ወደ አሸባሪነት የቀየረውና እንደ መንደር ጎረምሳ
የኢጋድን ቀጣና ሲበጠብጥ የነበረው ሻዕቢያ፤ ለቀጣናው ሀገራት ያበረከተው አንዳችም
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አዎንታዊ ነገር የለም፡፡ እዚህ ላይ ‘ታዲያ አዲሱ አባል ካልሆንኩ ባህሪው ከየት የመጣ
ነው?’ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል፡፡ ግና ለመልሱ ሩቅ መሄድ አያስፈልግም - ሻዕቢያ
“ሲሞቅ በማንኪያ፤ ሲቀዘቅዝ በእጅ” ዓይነት የሞኝ ዲፕሎማሲ የሚከተል ነውና፡፡ የአቶ
ኢሳያስ አስተዳር አጣብቂኝ ውስጥ ነው፤ ናላውም ዞሯል፡፡ በእነ ሙባረክና ጋዳፊ
አማካኝነት ይገኝ የነበረው ጥቅማ ጥቅምና ድጎማ “ተረት” ሆኗል፡፡ እንኳንስ “ወዲ አፎምን”
አይዞህ ሊሉ ቀርቶ፤ ለራሳቸውም አይዞህ ባይ አጥተው ዓለም ተደበላልቆባቸዋል አንደኛው በቃሬዛ ፍርድ ቤት እየቀረቡ፤ ሌላኛው ደግሞ ‘ከኔቶ አዳፍኔ ሰውረኝ’ እያሉ
በመማጸን ላይ በመሆናቸው።
እናም ሻዕቢያ መሳሪያ እየተቀበለና እያቀበለ ማፈንዳት አልቻለም፡፡ ከዚህ ጎን
ለጎንም፤ አል - ሸባብ የተባለው የሶማሊያ አሸባሪ ቡድን በሀገሪቱ የሽግግር መንግስትና
የፀጥታ ኃይሎች አማካኝነት ከሞቃዲሾ ‘ማቄን ጨርቄን’ ሳይል እግሬ አውጪኝ ብሎ
መፈርጠጡ የአስመራውን መንግስት “የሁከት ህልም”

አምክኖታል፡፡…ታዲያ ሻዕቢያ ምን

ቀረው? አዎ! የሽብር ስራው ሲቀዘቅዝ፤ የትናንት ኢጋድን ሲያወግዘውና ሲሳለቅበት
እንዳልነበረ ሁሉ “የቀበሮ ባህታዊ”

በመሆን ‘አባል ካልሆንኩ’ ማለት ብቻ ነው- የቀረው

አማራጭ፡፡ ግና እንዲህ ዓይነቱ ‘ሲመቸኝ አፈነዳለሁ፣ ካልተመቸኝ ደግሞ አባል ሆኜ
እወያያለሁ’ የሚል “ሲሞቅ በማንኪያ፣ ሲቀዘቅዝ በእጅ” ዓይነት የዕብዶች ዲፕሎማሲ
በምንም ዓይነት መንገድ ተቀባይነት የለውም- ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ፣ አፍሪካ ህብረትም
ይሁን ኢጋድ ለአሸባሪዎች ምንጊዜም ቢሆን በራቸው ዝግ ነውና፡፡ እናም በርካታ
የፖለቲካ

ተንታኞች

እንደሚገልጹት፤

ሻዕቢያን

ከአሸባሪነት

ወደ

“ድንኳን

ሰባሪነት”

ያሸጋገረው የማዕቀብ ፍራቻ የሚቀርለት አይደለም፡፡
እርግጥ ከሁለት አስርታት በዘለለ የመንግስትነት ዕድሜው ከወራሪነት በሂደት ወደ
አሸባሪነት ራሱን ያዛወረውና የማታ ማታም ወደ “ድንኳን ሰባሪነት” የዘለቀው የአቶ ኢሳያስ
መንግስት፤ ነገስ ምን ዓይነት ድራማ ፈጥሮ እናየው ይሆን?...
ታዲያ ይህን ጥያቄ አንስተን ሳንጨርስ ወዲያውኑ ተመሳሳይ ክስተት ተፈጠረ።
ሁለተኛው

“ዲፕሎማሲ”

መሆኑ

ነበር።…እናስ

ድርጊቱን

ምን

እንበለው?—በሀገርኛው

ይትብሃል “የለመደች ጦጣ…” ወይስ “የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም?” እንደ እውነቱ ከሆነ
የኤርትራ መንግስት በተግባሩ ሁሉ፤ ውሸትን በውሸት ላይ የሚደርብ፣ አንድን አሳፋሪ
ትዕይንት በሌላ የሚተካ እንዲሁም በድራማ ላይ ድራማ ፈጣሪነቱ መቋጫ የሌለው
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በመሆኑ፤ ‘አንዴ በስብሻለሁና ያሻኝን ባደርግ ምን አዲስ ነገር ይመጣል?’ በሚል ተስፋ
ሳይቆርጥ የቀረ አይመስልም። ነገሩ እንዴት መሰላችሁ?!...
መቼም ከሚከተለው አምባገነናዊ እሳቤ በመነሳት በሄደበት ቦታ ሁሉ፤ “ቅሌት ምሱ”
የሆነው ሻዕቢያ፤ በሌላ ጊዜ ደግሞ በጎረቤታችን ኬንያ ርዕሰ ከተማ ናይሮቢ ውስጥ ተገኝቶ
በነካ እጁ ዳግማዊ “የድንኳን ሰበራ” ትዕይንትን እባካችሁ ብሎናል፡፡ ግና ‘ጉደኛው ወዲ
አፎም

ኬንያ

ውስጥ

ምን

ፈጽመው

ይሆን?’

የሚል

ጥያቄ

ማንሳታችሁ

የሚቀር

አይመስለኝም፡፡ አዎ! አቶ ኢሳያስ ያደረጉት አስገራሚ የ“ዲፕሎማሲ” ትዕይንት እንዲህ
የሚነበብ ነው፡፡…የዛሬ አንድ ዓመት ወይም ሁለት ዓመት ገደማ ይመስለኛል። የኬንያ
መንግስት “ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ነው” ባለው ውሳኔው በሀገሩ የሚገኙትን አንድ ኤርትራዊ
ዲፕሎማት ያባርራል፡፡ ወዲያውኑም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ሂላሪ
ክሊንተን በከፍተኛ ቁጣ የኤርትራ መንግስት ሶማሊያን ከማተራመስ ተግባሩ እንዲቆጠብ፣
አሊያ ግን “ርምጃ እንወስዳለን” ሲሉ ያስጠነቅቃሉ፡፡
ለማይቀርለት ነገር ማዕቀብ እንዳይጣልበት ሲል ብቻ በዚያን ወቅት የባጥ የቆጡን
ሲለፈልፍ የነበረው ሻዕቢያም ተደናግጦ የሚይዝ የሚጨብጠውን ያጣል— ከአል -ሸባብ ጋር
ዛሬም እየሰራ ያለውን የሽብር ተግባር አሳምሮ ያውቃልና፡፡ ድንጋጤውን ተከትሎም፤
እንደለመደው ሳይጠራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አቶ ኡስማን ሳላህ መሐመድን በድንገት
ናይሮቢ ውስጥ ባልተጠበቀ ጉብኝት እንዲገኙ ያደርጋል፡፡ ሳይጋበዙ የሀገሪቱ ርዕሰ ከተማ
ውስጥ ከወዲያ ወዲህ ሲንከላወሱ የነበሩት የአቶ ኢሳያስ ሚኒስትር፤ በሚታወቀው ሻዕቢያዊ
“ዓይኔን ግንባር ያድርገው” ዲፕሎማሲ የኬንያን መንግስት ደጅ ይጠናሉ፡፡
ለጥቀውም
ስለያዝኩ፡፡

ሰውዬው

ከኬንያው

በሚያስገርም

ፕሬዚዳንት

ሁኔታ

ሞይ ኪባኪ

“የፕሬዚዳንት
ጋር

መነጋገር

ኢሳያስን
እፈልጋለሁ”

መልዕክት
በማለት

ይጠይቃሉ፡፡ እርግጥም በወቅቱ ኬንያዎቹ ‘ከየት የመጡ አስገራሚ ግለሰብ ናቸው ጃል?!’
ብለው መደመማቸው የሚቀር አይመስለኝም፡፡ ሆኖም የወቅቱ የኬንያ የውጭ ጉዳይ
ሚኒስትር የነበሩት ሞሰስ ዌታንጉላ ጨዋነት በተሞላበት መንፈስ “ፕሬዚዳንት ኪባኪ
ከካቢኔያቸው ጋር ረጅም ስብሰባ ላይ በመሆናቸው ሊያገኙዎት አይችሉም” በማለት
ለኤርትራው ፕሬዚዳንት መልዕክተኛ ምላሽ ሰጥተዋቸዋል። ታዲያ እዚህ ላይ ‘ነገሩ
እንዴት ነው?’ የሚል ጥያቄ ለማንሳት እገደዳለሁ። እርግጥም እናንተዬ ነገሩ እንዴት
ነው? -ሻዕቢያን እንዲህ ያደነባበረውና ቅሌት ያከናነበው ጉዳይ ምክንያቱስ ምን ይሆን?...
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ታዲያ በወቅቱ “ዴይሊ ኔሽን” የተባለው የኬንያ ጋዜጣ እንደዘገበው፤ ኤርትራ
የተቀባይ ሀገራትን ፍላጎት በመጻረር ከወራት በፊት ሌላ ዲፕሎማት መድባ በኬንያ
መንግስት እንዲባረሩ ተደርጓል፡፡ ከሳምንት በፊት “ከፀጥታ ጋር በተያያዘ ነው” በሚል
የተባረሩት ሁለተኛው ዲፕሎማትም ያለ ናይሮቢ ዕውቅና የተመደቡና ቀደም ካሉት
‘ተባባሪ” ጋር ተመሳሳይ ስብዕና እና ተልዕኮ ያላቸው ናቸው፡፡ በርካታ የምስራቅ አፍሪካ
ተንታኞች እንደሚስማሙበትም፤ የአቶ ኢሳያስ መንግስት በተለያዩ ጊዜያት ወደ ኬንያ
የሚልካቸው

ዲፕሎማቶች፤

በሽብር

ተግባር

የተካኑና

አል-ሸባብን

የመደገፍ

ብቃት

ዲፕሎማት”

ከሀገሯ

ያላቸውን እየመለመለ ነው፡፡
እናም
እንዲወጡ

ኬንያ

በወቅቱ

ያደረገችውና

የነበሩትን

በውሳኔዋ

የኤርትራውን

የፀናችው፤

“ተባባሪ

ሻዕቢያው

የውጭ

ጉዳይ

ሚኒስትር

ያልተጠበቀ ጉብኝት በናይሮቢ ማካሄዳቸውን ተከትሎ መሆኑ እየተነገረ ነው፡፡ ይህም
የኬንያን መንግስት ቁጣ የሚያመላክት ነው፡፡እርግጥም ኬንያውያኑ ቢቆጡ ትክክል
ናቸው፡፡ ሀገሯ ውስጥ ያለው የኤርትራ ኤምባሲ ለአል -ሸባብ በየወሩ የ80 ሺህ ዶላር
ድጋፍ እንደሚያደርግ የመንግስታቱ ድርጅት አጣሪ ኮሚቴ ያረጋገጠላት ይህች ሀገር፤
ደህንነቷን ማጠናከር የግድ ይላታል፡፡እናም ሚኒስትር ኡስማንን ‘ጥፋ ከዚህ!’ በሚል
አንድምታ ንግግር የሻዕቢያን የቅጥፈት ዲስኩር ላለመስማት መወሰኗ ተገቢ ርምጃ ነው፡፡
የአቶ ኡስማን ያልተጠራና በኬንያውያን ዘንድ የማይታወቅ ጉብኝት መነሻው
የሻዕቢያ ተፈጥሮአዊ ባህሪ ነው፡፡ ላለፉት 22 ዓመታት በተጨባጭ በመንግስትነት
ተደራጅቶ፤ ነገር ግን በጫካ ህግና በማጭበርበር እየተመራ ዛሬ ላይ የደረሰው የአቶ
ኢሳያስ አስተዳደር፣ በሀገራት መካከል በክብ ጠረጴዛ ዙሪያ የሚደረጉ ውይይቶችንና
ዲፕሎማሲያዊ ክንዋኔዎችን ሳይቀር በማን አለብኝነትና በኃይል እንዲሁም በውሸት ላይ
በተመሰረተ ዲስኩር ገቢራዊ ማድረግ የሚሻ ቡድን ነው፡፡ የዚህ ማንነቱ መገለጫም
የናይሮቢው ክስተት መሆኑ አይታበይም።
እስቲ ይታያችሁ!? እንኳንስ የአንድ ሀገር ሚኒስትር ቀርቶ፤ ተራ ግለሰብም ቢሆን
ሳይጠራ ሰው ቤት ሰተት ብሎ አይገባም፡፡ በተለይም አንድ ሚኒስትር ከጎረቤቶቹም ይሁን
ከዓለም ሀገራት ጋር የሚኖረው ግንኙነት ጨዋነትን የተላበሰና የዲፕሎማሲ መርሆዎች
የሚያከብር መሆን ሲገባው፤ የአቶ ኡስማን ያልተጠበቀ ግንኙነት ዛሬም ድረስ የአስመራው
አስተዳደር በጫካ ህግ የሚመራ መሆኑን የሚያመላክት ነው፡፡
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ይህ ብቻ አይደለም።የኤርትራ መንግስት የያዘው አንድ ፈሊጥ አለ፡፡ ይኸውም
አንድን ሀገር ‘እጎበኛለሁ’ ብሎ ይነሳና ከጉብኝቱ በኋላ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ያሉትን ብቻ
በሚያስተጋባው ቴሌቪዥን፤ ከዚያች ሀገር ጋር ያልተባለንና ያልተነገረን ነገር በማቀነባበር
የቅጥፈት ፕሮፓጋንዳውን ይዘረግፋል፡፡
ውድ አንባቢዎቼ! ለዚህ አባባሌ ሩቅ የሚገኝ ምሳሌ ልጠቅስላችሁ አልፈልግም—
በአንድ ወቅት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኡጋንዳ ለጉብኝት ሄደው፤ ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት
ዩዌሪ ሙሴቪኒ ጋር ያልተባባሉትን ጉዳይ እንደ ተወያዩ አድርጎ ቴሌቪዥኑ ማራቱን
መጥቀስ ብቻ በቂ ይመስለኛል፡፡ እርግጥ የሻዕቢያው ቁንጮ በአል - ሸባብ አማካኝነት
በተዘዋዋሪ 76 ንጹሃን ዜጎችን ወደ አስጨረሱበት ካምፓላ ሄደዋል፤ ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት
ጋርም ተነጋግረዋል፡፡ ይሁንና አስመራ ከደረሱ በኋላ “ሙሴቬኒ ኤርትራ ወደ ኢጋድ
እንድትመለስ ጥረት አደርጋለሁ ብለዋል” በማለት የተናገሩት ፈጽሞ ውሸት ነበር—
ምክንያቱም በወቅቱ በኢጋድ የኡጋንዳ መንግስት ተጠሪ “ፕሬዚዳንት ሙሴቬኒ አቶ
ኢሳያስን እንዲህ አላሏቸውም” በማለት በይፋ ገልጸዋልና፡፡
እንግዲህ ይህ ሻዕቢያ ቴክኒክ መሆኑ ነው— ወደ አንድ ሀገር ተጠርተውም ይሁን
ሳይጠሩ በመሄድ፤ ሲመለሱ ያልተባለ ነገርን በሚዲያ በመግለጽ በዲፕሎማሲው ረገድ
እየሰሩ መሆናቸውን ለማሳወቅ ራስን መቆለል፡፡ በእኔ እምነት፣ የኬንያ ባለስልጣናት አቶ
ኡስማንን

‘ወግድ

ከዚህ!’

ባይሏቸው

ኖሮና

ፕሬዚዳንት

ኪባኪን

እንዲያናግሯቸው

ቢያደርጉ፤ ሻዕቢያ የኡጋንዳውን ዓይነት የፈጠራ ወሬን ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ማዋሉ
አይቀርም ነበር፡፡ አቶ ኢሳያስና በዙሪያቸው የተኮለኮሉት ጥቂት ጄሌዎቻቸው ሃፍረትና
ግብረ ገብነት የሚባሉ ነገሮችን ስለማያውቁም፤ ‘የኬንያ መንግስት ኤርትራ አል - ሸባብን
ትደግፋለች ብሎ አያምንም’ የሚል አይን ያወጣ የልቦለድ ድርሰት ከማስነገር ወደ ኋላ
የሚሉ አይደሉም፡፡
ለዚህም ነው ‘የኬንያ ባለስልጣናት ሻዕቢያውን ሚኒስትር በጨዋ ቋንቋ “ዞር በል
ከፊታችን!”

ማለታቸው

ተገቢና

ትክክለኛ

ነበር

ያልኳችሁ፡፡

እናም

‘ጎረቤት

ኬንያ

ዘይዳለች፣ ሻዕቢያን በዲፕሎማሲ ቦክስ ዘርራዋለች’ ብለን ግጥም ብንቋጥርላት የሚያንሳት
አይመስለኝም፡፡ ምንም እንኳን ይፋዊ መረጃዎች እንደሚያስረዱት፤ የሻዕቢያው የውጭ
ጉዳይ ሚኒስትር ኬንያ ድንገት የሄዱት ስለተባሩት ዲፕሎማት ጉዳይና ስለ ሂላሪ ክሊተን
የቁጣ ማስጠንቀቂያ ንግግር ላይ ለመወያየት ቢሆንም፤ ለውድ አንባቢዎቼም ሆነ ለእኔ
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የኤርትራ መንግስት አሜሪካ ስታስጠነቅቀው ኒውዮርክ ሄዶ መነጋገር እንጂ፤ ከኬንያ ጋር
ለምን እንደሚያወያይ ሊገባን የሚችል “ድራማ” አይደለም፤ አልነበረምም፡፡
ለነገሩ

ሻዕቢያ

እንኳንስ

ስለ

አሜሪካ

“እጅህን

ከሶማሊያውያን

ላይ

አንሳ!”

ማስጠንቀቂያ ቀርቶ፤ ስለ ራሱ ዲፕሎማት መባረርም ቢሆን የሚናገርበት አፍ የለውም፡፡
ለምን ቢባል፤ ዲፕሎማቶቹ ከኬንያ ሲባረሩ የነበሩት ለአል -ሸባብ ድጋፍ መስጠታቸው
በይፋ በመረጋገጡ ነው፡፡ እንደሚታወቀው የአሜሪካን መንግስት ጨምሮ ዓለም አቀፋ
ማህበረሰብ በአሁኑ ወቅት ለሶማሊያ ፌዴራላዊ መንግስት ድጋፍ ለመስጠት ቃል እየገቡ
ነው፡፡ የአቶ ኢሳያስ መንግስት ግን ጭንቀት ሲይዘው ሰሞኑን ለሶማሊያ መንግስት ድጋፍ
እናደርጋለን ከማለቱ በስተቀር ላለፉት 22 ዓመታት ከአሸባሪዎች ጋር በማበር ለሶማሊያ
የሽግግር መንግስት ዕውቅና ሊሰጥ አልፈቀደም፡፡
እንዲያውም ከእነ አል - ሸባብ ጋር ያለው ሰንሰለት እንዳይበጠስበት፤ ኬንያ ድረስ
ሳይጠራ በመሄድ ናይሮቢ ኤምባሲው ውስጥ የነበሩት “የሽብር ባህታዊ” ሆኖ ለማጣራት
የከጀለ ኃይል ነው፡፡ እነዚህ እውነታዎች ተደማምረው የሚሰጡን አንድ ትልቅ ምስል
አለ። ይኸውም ሻዕቢያ ከሽብር ጋር እስከ ግብዓተ - መሬቱ ድረስ የካቶሊክ ጋብቻ
የፈጸመ መሆኑን ነው። እናም ትናንት አሸባሪውን አል -ሸባብን በማስታጠቅ፣ የገንዘብ
ድጋፍ በመስጠትና በሶማሊያ ውስጥ የሚደረገውን የሠላም ማስከበር ተልዕኮን ሲያደናቅፍ
የነበረው የአቶ ኢሳያስ መንግስት፣ ዛሬም ያለምንም ለውጥ ህዝብን የሚጨርስ ቦምብ
ታጥቆ እዚያው ቦታ ላይ ቆሞ አለመገኘቱን ማንም እርግጠኛ መሆን አይችልም፡፡
እርግጥ ሻዕቢያ የጦረኝነት አባዜውን የሚወጣበትን የሽብር ሱሱን ‘ይተዋል’ ብሎ
ከማሰብ፤ ‘ከዝንብ ማር ይገኛል’ ብሎ መጠበቅ እጅግ የተሻለና አስተማማኝ ሳይሆን
የሚቀር አይመስለኝም፡፡ ለምን ቢሉ፤ ካለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በላይ ሽብርና
ሻዕቢያ

ከሁለትነት

በመቆራኘታቸው

ወደ

ነው፡፡

ይህ

“አንድነት”
የሻዕቢያና

ራሳቸውን
የሽብር

በመቀየር
አንድ

በማይለቅ

የመሆን

እኩይ

ማጣበቂያ
ቁርኝትም፤

ማናቸውንም ጉዳዮች በዕብሪትና በኃይል ለመፈጸም ስለሚሻ አጓጉል ዲፕሎማሲን መከተሉ
የግድ ነው፡፡ ሻዕቢያ ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በአዲስ አበባና በናይሮቢ ሁለት
“ድንኳኖችን መስበሩ”ም የዚሁ ውጤት መሆኑን በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ እናም
የእነዚህ ዓይነት አስገራሚ ትዕይንቶች ባለቤት የሆነ መንግስት እንደምን “ጥሩ ዲፕሎማ”
እንዳካሄደ የሚያውቀው የአስመራው መንግስት ብቻ ነው። አይመስላችሁም?...
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